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ALEM Studenteninterview 
 
 
Numm  : Catherine 
 
Studiestad : Namur 
 
 
 
1. A wéi engem Joer/Semester bass du ?  

3.Joer/5.Semester 

 

2. Firwat wollts du Medezin studéieren?  

Ech wollt schonn vu klengem un Kannerdoktesch ginn. Dobäi kennt dass ech immens gären de Leit hëllefen 
an relativ gutt mat Kanner eens ginn.  

 

3. Vu wéi enger Sektioun bass du komm? Bass du gutt op d’Studium virbereet ginn?  

Ech hunn eng C gemaach a fannen perséinlech dass een déi relativ gutt op de Studium virbereet, duerch déi 
vill naturwëssenschaftlech Fächer déi se huet. 

 

4. No wéi engen Critèren soll een denger Meenung no seng Unisstad eraussichen?  

Ech fannen et soll een no der Sproochpräferenz kucken awer och sech eng Stad eraussichen déi engem gutt 
gefält, vue dass een awer eng relativ laang Zäit vu sengem Liewen an der Stad verbréngt. 

 

5. Wéi hues du dir mat der Admissioun gedoen? (Nott, Examen d’admission, etc.)  
 

Ech hu mäin éischt Joer op der Uni.lu gemaach an hu mer dunn eng vun de 15 Platzen an der Belsch 
erausgesicht. Am grousse Ganzen hat ech keng weider Problemer mat der Admissioun, ech 
mengen dat ass och deen einfachsten Wee, well en dann keen Opnamexamen brauch ze 
schreiwen. 

 
6. Wat häss du deemools beim Choix, Umeldung oder Ufank kéinten besser maachen an wat sinn 

Tipps déi du engem géings ginn? 

Ech géif warscheinlech net nach eng kéier an d’Belsch goen, well mer gefält et net dass de Studium immens 
theoretesch opgebaut ass an dass een zu Namur am Bachelor just een Stage mécht deen ganz zum Schluss 
vum Studium ass, éierens dass een an de Master op eng aner Uni wiesselen muss. Fir déi, déi trotzdeem 
nach un der Belsch interesséiert sinn, géif ech uroden direkt an der Belsch unzefänken, well ech hu fonnt 
dass sech dat permanent wiessele vum System (Lycée→ Uni.lu an dann Uni.lu→ Namur) immens ustrengend 
ass. Dofir géif ech léiwer direkt an engem System ufänke. 
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7. Wéi bass du mat denger Uni zefridden?  

D’Uni selwer gefält mer relativ gutt well et eng relativ kleng Uni ass (ronn 6000 Studenten) an et huet een 
trotzdeem nach e bëssen d’Gefill dass d’Leit sech ënnereneen kennen. Duerch TP’en léiert een dann och 
séier nei Leit kennen. E groussen Nodeel ass a mengen Aen de Manktem u Praxis an déi vill Theorie déi oft 
net onbedéngt mat den TP’en verbonnen ass oder wann dann nëmmen ganz wéineg. 

 
8. Wéi ass et mat der Fräizäit?  

Ech fannen ech hunn net esou vill Fräizäit, a richteg Vakanzen hunn ech och net vill. Ech hunn eng Woch Enn 
Januar an zwou Wochen ugangs September, also no den Noexamen. Well déi grouss Majoritéit eben 
Noexamen huet, fält d‘Summervakanz quasi an d’Waasser. 

 
9. Wat war deng schlëmmsten Erfarung am Studium?  

D’Gefill ze hunn stonnelaang fir en Examen ze léieren an en awer net ze packen oder Zäit mat relativ 
onnéidegen Fächer ze verléieren a mengen Aen. Ech muss awer och soen dass am 3. Joer d’Fächer 
weesentlech méi spannend ginn. Dofir géif ech soen ass dat 2. Joer dat schlëmmst. 

 
 
10. Wat huet dir besonnesch gutt gefall bis lo?  Wat war bis elo déi markantsten Erfarung am 

Studium? 
 

Wat mer immens gutt Gefall huet ass dass d’Leit immens hëllefsbereet sinn an der Belsch an dass 
ech awer gutt Kolleegen wärend dem Studium fonnt hunn, souwuel op der Uni.lu wéi och zu 
Namur. Eng aner Saach déi mer gutt Gefall huet ass dass mer lues a lues virbereet ginn op Läichen 
ze schaffen an schonn am 2.Joer eng ganz Läich gesinn, fir déi dann am 3. Joer duerfen 
opzeschneiden. 

 
11. Sinn deng Virstellungen vum Studium erfëllt bis elo? 
 

Am allgemengen schonn. 
 
12. Hues du schonn Stagen gemaach? Géings du se éischter zu Lëtzebuerg maachen oder net?  

Nee ech hunn leider nach keng Stagen gemaach, ech géif awer op alle Fall wéinstens een hei zu Lëtzebuerg 
maachen awer och am Ausland fir e bëssen de Verglach ze gesinn. 

 


